ATA Nº 006/2022
Aos 06 (seis) dias do mês de abril de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 18 horas e 30
minutos (dezoito horas e trinta minutos), na sala de Sessões da Câmara de Vereadores de
Cruzeiro do Sul, com a presença de 9 (nove) Vereadores, sendo eles: Celso Batista dos
Santos; Daiani Maria; Demétrios Karol Lorenzini; Gustavo Henrique Richter; Isidoro
José Weschenfelder; José André Schmitt; Maísa Aparecida Siebenborn; Marni Ediza
Trentini Ledur e Vanessa de Jesus, reuniu-se ordinariamente o Poder Legislativo. O
Presidente DEMÉTRIOS KAROL LORENZINI iniciou a Sessão saudando a todos e
invocando o nome de Deus. Na sequência, foi apreciada a ATA Nº 005/2022 da Sessão
Ordinária de 16 de março de 2022. Os Vereadores receberam as ATAS com antecedência
e, com consequente leitura e análise, foi APROVADA POR UNANIMIDADE.
EXPEDIENTE: Foram lidas as correspondências recebidas no período de 03 (três) de
março a 16 (dezesseis) de março de 2022. O Tribunal de Contas do Estado emitiu Parecer
relativo ás contas do gestor do Município de Cruzeiro do Sul, no ano de 2019, conforme
Decisão transitada em julgado no Processo nº 03305-0200/19-0. Indicação nº 027/2022
de autoria do Vereador Gustavo Henrique Richter, indicando que a Administração
Municipal, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, instale uma parada de
ônibus no entroncamento entre as ruas da Divisa e Maria Elizabeth Giovanella, no bairro
Passo de Estrela. A justificativa, se baseia no anseio dos moradores do bairro, os quais
não possuem um local adequado para se abrigarem do forte calor e das chuvas enquanto
esperam o transporte. Indicação nº 028/2022 de autoria da Vereadora Maísa Aparecida
Siebenborn, indicando que a Administração Municipal, através da Secretária de Saúde e
Saneamento, faça a divulgação nas Redes Sociais e Site do Município, bem como nas
escolas, de um canal para denuncia e relatos relacionados a água parada. Justifica-se,
estarmos enfrentando muitos casos de Dengue em Cruzeiro do Sul e na região, deste
modo, se faz necessária essa divulgação, para que a população tenha conhecimento e
tenha acesso para fazer a denúncia, para que a Administração Municipal tome
providências imediatas, e não deixar aquele foco se alastrar. Indicação nº 029/2022 de
autoria do Vereador Demétrios Karol Lorenzini, indicando que a Administração
Municipal, através do setor competente, divulgue de maneira ampla e de fácil
entendimento a relação dos horários de ônibus que estão sendo praticados. Essa relação
deve ser feita em forma de tabelas, cards. Não em forma de texto. Justifica-se, as redes
sociais são muito acessadas pelos munícipes, então praticar uma comunicação visual de

fácil entendimento é de extrema importância. Os textos não são uma comunicação rápida
e fácil. O Rádio e o Jornal também são importantes para ajudar nessa questão. O que é
bom tem que ser divulgado, e a população tem que saber quando usufruir. Indicação nº
030/2022 de autoria do Vereador Demétrios Karol Lorenzini, indicando que a
Administração Municipal, através da Secretaria Municipal de Estradas e Obras, efetue a
desobstrução do bueiro no entroncamento da rua Prof. Aloízio Romeu Sieben com a ERS
453, na Localidade de São Rafael. Foram realizadas melhorias no local, porém ao que
tudo indica o bueiro permanece obstruído, causando transtorno a moradores e aos que
transitam no local. Caso necessário, por questões legais da concessão da 453, um
chamamento da EGR também seria interessante para realizar a melhoria em conjunto caso
preciso for. ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº 114-02/2022 QUE AUTORIZA A
ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Em discussão a Vereadora Daiani Maria, destacou sobre as suplementações de crédito,
que neste projeto veio bem especificado onde serão usadas. O Vereador Demétrios Karol
Lorenzini, colocou que ficam mais tranquilos em saber onde vai ser gasto o dinheiro,
ressaltando ser uma solicitação de todos os Vereadores, em um encontro com todos os
secretários, e que foram atendidos. Em votação, o Projeto foi APROVADO POR
UNANIMIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. Anteprojeto de Lei nº 002-02/2022
do Poder Legislativo de autoria da Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn que
PADROZINA A FACHADA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E PARTICULARES
UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
E DOS ABRIGOS NAS PARADAS DE ÔNIBUS. A autora não teve comentários. Em
votação, o Anteprojeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE POR MAIORIA
ABSOLUTA. Proposição nº 032/2022 de autoria do Vereador Isidoro José
Weschenfelder, propôs que a Administração Municipal, através do setor competente,
auxilie a comunidade da Maravalha na reforma da antiga escola Luiza Enriqueta Ramos.
É de suma importância para a comunidade, visto que o local servirá para reunião da
comunidade, capela mortuária e local para exames médicos da população local através do
atendimento do ESF. Ainda podemos citar que a comunidade já investiu mais de R$
20.000,00 (vinte mil reais), porém, em virtude da pandemia, não conseguiram evoluir os
trabalhos, tendo em vista que os investimentos provinham de campanhas beneficentes
com a venda de cartões de almoço e jantas. Saliento, ainda, o grande esforço do presidente
da comunidade, senhor Sérgio Luís Cristilino, o qual está à frente da comunidade a cerca
de 20 anos. No espaço para comentários adicionais, o autor relatou das dificuldades da

comunidade, que já foi arrumado algumas coisas, mas que ainda tem muita coisa para
concluir, especificou que é um espaço de uso geral da comunidade, pontuado algumas
situações em que a comunidade usufrui do local. Falou que na reunião da CCJ,
comentaram em até que ponto a Administração Municipal poderia estar ajudando.
Relatou que essa sua proposição, já fez no ano de 2021 (dois mil e vinte um), mas que
não havia sido atendido. Comentou que o Sérgio Luís Cristilino, entrou em contato com
ele, avisando que estariam fazendo evento para arrecadar fundos para a reforma do local,
e o Vereador deixou um convite para quem puder prestigiar o evento, pediu uma atenção
especial da Administração Municipal e a aprovação dos colegas. Em votação, a
Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 033/2022 de
autoria do Vereador José André Schmitt, que a Administração Municipal, através da
Secretaria de estradas, proceda na manutenção da estrada da Linha sítio, que inicia na
propriedade de Silvério Görgen, passa em frente a Granja Avícola da Dália Alimentos,
seguindo em direção a escola João Rambo Filho. Justifica-se tal pedido, uma vez que a
referida estrada necessita de melhorias, como patrolamento, limpeza de valetas e
colocação de material, pois a mesma encontra-se em precárias condições de
trafegabilidade. O autor não teve comentários adicionais. Em votação, a Proposição foi
APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 034/2022 de autoria do Vereador
Gilson Pedro Behrenz, propôs que a Administração Municipal, através do setor
competente, estude a viabilidade de compra de energia fotovoltaica (solar). Justifica-se
tal pedido, pois esse tipo de energia tem um custo bem mais baixo do que a energia elétrica
vendida pela concessionária atual. No espaço para comentários adicionais, o autor
colocou sobre a existência das usinas de energia fotovoltaica, e que seria interessante a
Administração Municipal fazer uso dessa energia, sendo que os gastos são bem mais em
conta do que a energia elétrica, relatou os gastos que a Administração tem com a Energia
elétrica, e ressaltou sobre fazer o uso da energia fotovoltaica. Em votação, a Proposição
foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Proposição nº 035/2022 de autoria da
Vereadora Daiani Maria, propôs, o deslizamento é um fenômeno provocado pelo
escorregamento de materiais sólidos, como solos, rochas, vegetação e/ou material de
construção ao longo de terrenos inclinados, denominados de encostas. A época de
ocorrência dos deslizamentos coincide com o período das chuvas, intensas e prolongadas,
visto que as águas escoadas e infiltradas vão desestabilizar as encostas. Nos morros, os
terrenos são sempre inclinados e, quando a água entra na terra, pode acontecer um
deslizamento e destruir as casas que estão em baixo. Neste sentido, requer que a

Administração Municipal, através da Secretaria competente realize um estudo na encosta
da Casa do Morro para verificar a necessidade de plantio de vegetação. E, desta forma,
através de um planejamento estratégico evitar um possível desastre natural. No espaço
para comentários adicionais, a autora ressaltou ser um pedido de alguns munícipes, falou
sobre a limpeza que algumas senhoras fizeram no local, mas que pensando a longo prazo,
seja feito um estudo para evitar futuros deslizamentos, assim como vem acontecendo em
outros lugares. Em votação, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE.
Proposição nº 036/2022 de autoria do Vereador Demétrios Karol Lorenzini, propôs que
a Administração Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde,
providencie a contratação, com extrema urgência de uma Agente de Saúde para a
Localidade de São Rafael e Picada Augusta e arredores. Justifica-se este pedido, pois há
mais de dois anos que essas localidades não possuem atendimento. A prevenção ainda é
o melhor e mais barato remédio. Essas comunidades precisam desse serviço com
urgência. O autor não teve comentários. Em votação, a Proposição foi APROVADA
POR UNANIMIDADE. Proposição nº 037/2022 de autoria de todos os Vereadores. No
espaço para comentários, o Vereador Isidoro José Weschenfelder parabenizou o Senhor
Marco Henz que veio fazer o pedido aos Vereadores, e aproveitou e deixou claro para a
comunidade que podem vir fazer seus pedidos. Colocou sobre a situação dos carros da
saúde, que já se deparou com mais de um veículo indo na mesma direção, onde poderia
ter um veículo maior para levar mais pessoas, e ter menos gastos. Ressaltou novamente
que a população venha conversar com os Vereadores e fazer seus pedidos. Em votação, a
Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA.
Requerimento nº 003/2022 de autoria da Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn,
sugeriu que a Mesa Diretora da Câmara de Vereadores elabore e envie um ofício à
empresa de Transportes Piraí, responsável pelo transporte público de Cruzeiro do Sul,
solicitando um horário na linha de ônibus, para a cidade de Lajeado – RS, as 07:00 horas
pela RS-130. Este horário já vinha sendo feito, mas foi cancelado a tempos atrás. No
espaço para comentários adicionais, a autora disse que usaria a Tribuna. Em votação, o
Requerimento

foi

APROVADO

POR

UNANIMIDADE.

EXPLICAÇÕES

PESSOAIS E USO DA TRIBUNA: Vereador José André Schmitt iniciou saudando
o Presidente Vereador Demétrios Karol Lorenzini, demais colegas Vereadores (as),
funcionários da casa, público de casa e aos demais presentes. Falou sobre sua Proposição,
ressaltando ser uma via de péssimas condições de uso, onde trafegam muitos caminhões,
que vão até a empresa Dalia. Sobre a Proposição de os colegas Vereadores, ressaltou que

a Administração precisa adquirir este veículo, pois vai ter menos custos, quando precisar
levar muitas pessoas para um lugar, e assim não precisar deslocar mais de um carro para
o mesmo lugar, e por trazer mais conforto as pessoas que tem alguma deficiência.
Comentou sobre a resposta do Oficio nº 036/2022 que fez para a Administração
Municipal, solicitando o quando cada setor (frangos, suínos, soja, milho e leite) traz de
retorno ao município. Ressaltou em porcentagem o que cada setor traz ao município.
Colocou que os suínos se destacam mais, e que o Município poderia investir mais do que
já investe no setor primário, pedindo uma atenção especial a Administração Municipal.
Agradeceu a Administração Municipal por atender alguns de seus pedidos, ressaltou as
placas de indicação em São Rafael. Agradeceu ao Secretário de Estradas João Aloysio
Puhl e ao Vice-Prefeito João Celso Führ, pelo trabalho na recuperação da estrada da Linha
Primavera. Ressaltou a colocação de uma placa, proibindo a colocação de lixo na descida
do morro, próximo a ponte do Arroio Sampaio na Boa Esperança Baixa. Vereador Gilson
Pedro Behrenz Iniciou desejando boa noite, saudou o Presidente Vereador Demétrios
Karol Lorenzini, colegas vereadores, funcionários da casa, as pessoas presentes, e as
pessoas de casa. Parabenizou o Município por entrar no Mapa Turístico Brasileiro, e
ressaltou que em breve, teremos em nosso Município, um Hotel Fazenda que está sendo
estruturado, e também um Museu de carros antigos. Ressaltou sobre seu pedido da Sessão
anterior, Indicação nº 022/2022, de fazer um estudo sobre o Pontilhão, logo a baixo da
Faros, ressaltando estar desbarrancando e que as pessoas que usam, estão com medo de
passar por lá. Falou também sobre sua Proposição nº 027/2022, sobre a calçada de
passeio, sendo de extrema importância, devida a circulação de pessoas e veículos.
Explanou sobre seu pedido, Proposição nº 034/2022, ressaltando a energia fotovoltaica
ser de menor custo, e que tem empresários com estudos, para colocar uma Usina
Fotovoltaica em nosso Município, com um investimento de 8 (oito) milhões de reais, e
que foi pensando nisto que fez sua proposição, mas não direcionando a está empresa.
Como foi sua última sessão, deixou um pedido aos vereadores, que diminuam os pedidos
de roçadas, manutenção de estradas, pois é muito difícil atender toda a demanda que
chega no parque de máquinas. Agradeceu a oportunidade de ter assumido uma cadeira
por 1 (um) mês, e ressaltou que se conseguir voltar, vai sempre se empenhar em fazer um
serviço melhor. Vereadora Daiani Maria iniciou saudando o Presidente Vereador
Demétrios Karol Lorenzini, a mesa diretora, colegas Vereadores (as), funcionários da
casa, público presente, e ao público de casa. Falou sobre o dia 02 (dois) de abril, que é o
Dia Mundial da Conscientização do Autismo, agradeceu as famílias da cidade de Cruzeiro

do Sul, a ONG Azul como o céu, ao qual foi convidada a participar de um evento que
ocorreu no sábado dia 02 (dois) de abril de 2022 (dois mil e vinte e dois), na cidade de
lajeado. Ressaltou que no dia 05 (cinco) de abril, iniciou no Município de Cruzeiro do
Sul, a semana de Conscientização do Autismo, uma Ação proposta pela Administração
Municipal, que vem sendo realizada em especial pela Secretária da Educação e Saúde,
ressaltou sobre alguns encontros, para falar sobre o Autismo e saber interagir com essas
pessoas, e colocou que tem em sua família alguém com autismo, e que está indo para
aprender a interagir com ela, e que também os professores estão aprendendo. Falou sobre
a Lei Municipal Nº 1783 de Maio de 2021, aprovada aqui nesta casa, uma proposta que a
Vereadora Daiani Maria trouxe, onde teve o apoio de todos os colegas Vereadores, para
que neste ano trouxesse este início sobre o Autismo, e espera mais para os próximos anos.
Parabenizou a comissão dos moradores em torno do pedágio, e aos que não moram, que
se fizeram presentes na manifestação contra o Pedágio, ressaltando a luta da comunidade,
dos vereadores e da Administração Municipal. Explanou sobre a audiência Pública,
realizada no dia 04 (quatro) de abril, onde muitos levaram suas reivindicações, e que
esperam que o Governo do estado reavalie o Edital. Ressaltou sobre o 1º encontro da
AVAT Mulher, ocorrido no dia 31 (trinta e um) de março, em comemoração ao Dia
Internacional da Mulher, ressaltando que é uma das coordenadoras da AVAT Mulher,
onde ajudou a criar esse encontro, ao qual estiveram presentes a Secretária de Agricultura
do Estado Silvana Covatti, Ex-Senadora Ana Amélia Lemos, a única Prefeita do Vale do
Taquari, Vania Brackmann, de Poço das Antas, as Deputas Federais Maria do Rosário,
Liziane Bayer e da Deputada Estadual Patrícia Alba. Agradeceu a todas as mulheres que
se fizeram presentes. Agradeceu em especial a colega Marni Ediza Trentini Ledur, que se
fez presente também, e que entende que as outras colegas não conseguiram ir por motivos
de trabalho. Falou sobre a Dengue, do aumento dos casos, e sobre os carros velhos que
estão parados acumulando água, pedindo que a Administração Municipal tenha uma
atenção especial. Sobre a Proposição em conjunto de nº 037/2022, ressaltou o que o
colega Vereador Isidoro José Weschenfelder colocou, sobre a Câmara ser a casa do povo,
e sobre o que o munícipe Marcos Henz trouxe, sendo uma necessidade dele, ressaltando
que os munícipes tragam suas demandas, para que os Vereadores levem até a
Administração Municipal. Vereadora Maísa Aparecida Siebenborn, iniciou desejando
boa noite, saudou o Presidente Vereador Demétrios Karol Lorenzini, colegas vereadores
(as), público presente, funcionários da casa, e ao público de casa. Colocou sobre uma
verba que o Município recebeu, no valor de 281.094 (duzentos e oitenta e um mil e

noventa e quatro) reais, nada de 23 (vinte e três) de março de 2022 (dois mil e vinte e
dois), destinada para a saúde, que veio do PDT, pelo Deputado Pompeo de Mattos, verba
essa que acredita ser para as cirurgias eletivas, pois a fila é grande. Agradeceu aos seus
colegas Vereadores (as), pela aprovação do seu Anteprojeto de Lei Nº 002-02/2022 que
vai padronizar as fachadas dos prédios públicos e particulares usados pela Administração
Municipal de Cruzeiro do Sul e dos abrigos nas paradas de ônibus, com as cores branco
e azul, as cores do Município. Falou sobre seu pedido de Requerimento Nº 003/2022, que
foi um pedido dos munícipes que trabalham em Lajeado, e precisam de um horário mais
cedo da Linha de ônibus que atende nosso Município. Trouxe ainda dois assuntos tristes
e cruéis. Explanou que, quem a conhece sabe por seu amor aos animais, que gosta e tem
respeito, mas que infelizmente, na semana anterior, alguém sem coração e cruel, matou 5
(cinco) cachorros na propriedade que possui na localidade de Santarém, e mais 1 (um)
cachorro da sua vizinha. Colocou que foi com veneno que mataram os cachorros, e
questionou onde vendem esses venenos no Município de Cruzeiro do Sul. O outro assunto
que explanou, foi sobre o aniversário de 58 (cinquenta e oito) anos do Golpe de 1964 (mil
novecentos e sessenta e quatro) início da Ditadura Militar, explanou sobre a história do
Golpe de 1964 (mil novecentos e sessenta e quatro) e ressaltou que aqui em nosso
Município de Cruzeiro do Sul, aconteceu com alguns moradores, de serem torturados e
presos, e que seu pai, João Adir Lagranha, que fez parte da comissão emancipacionista
do Município de Cruzeiro do Sul, e era agente da EBCT dos correios, era filiado ao PTB
de Jango, foi preso e torturado. Explanou que aconteceu torturas com sua mãe dentro de
casa. Explanou também sobre o AI5, Decreto que proibia o habeas corpus de crimes
políticos, decretou o fechamento do Congresso, demitiram pessoas do serviço público,
foi cassado mandatos, confiscaram bens privados, interviram em todos os Estados e
Municípios. Explanou também sobre a corrupção. Presidente Vereador Demétrios
Karol Lorenzini iniciou desejando boa noite a todos, a mesa diretora, colegas vereadores
(as), público presente, servidores da casa, e ao público de casa. Agradeceu a equipe da
Secretária de estradas, ao Vice-Prefeito João Celso Führ, pela manutenção nas estradas
da Linha Primavera, ao qual solicitou. Ressaltou a colocação do colega Gilson Pedro
Behrenz, sobre o Município ser muito grande em território e ter muitas estradas para
serem feitas as manutenções, e que acabam judiando do maquinário. Explanou sobre sua
Proposição Nº 036/2022, pedido para colocar uma agente de saúde na localidade de São
Rafael, Picada Augusta e arredores. Explanou também sobre a Proposição Nº 037/2022
de todos os Vereadores, pedido para uma van para a saúde poder levar os pacientes com

deficiência, a lugares mais longe, ressaltando aos munícipes que tragam suas demandas
até os vereadores. Falou sobre a Dengue, colocando que o Município precisa fazer alguma
campanha de prevenção. Parabenizou toda a comunidade que se mobilizou na
manifestação contra o Pedágio, ressaltando que com isso trouxe um destaque ao
Município nas mídias, e que com isso foi conseguido a audiência pública na segundafeira dia 04 (quatro) de abril de 2022 (dois mil e vinte e dois), ressaltando sobre o Edital,
que precisa ser revisado. Finalizou desejando positividade, otimismo e uma boa semana
para todos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente, Vereador Demétrios Karol
Lorenzini, encerrou a Sessão e convidou a todos para a Sessão Ordinária a realizar-se no
dia 20 (vinte) de abril de 2022, quarta – feira, no horário das 18 horas 30 minutos (dezoito
horas e trinta minutos).
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